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Geachte leden van de gemeenteraad en van het college van B&W,
Bij brief van 27 juni informeerde ik u over het lopende rekenkameronderzoek. In deze brief informeer ik u
over de voortgang ervan.
Van zowel het onderzoek naar burgerparticipatie als het vervolgonderzoek sociaal domein was vóór zomer
de oriënterende onderzoeksfase afgerond. Na de zomer is de verdiepende fase gestart. Beide onderzoeken
lopen nog, en zullen naar alle waarschijnlijkheid in januari worden afgerond, waarna de fase van wederhoor
volgt. De gemeenteraad kan de beide onderzoeksrapportages in februari 2018 verwachten.
Overigens heeft de rekenkamercommissie ook de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl laten uitvoeren.
De definitieve rapportage daarover verwachten wij medio december. De uitkomsten hiervan zullen we zowel
gebruiken voor het onderzoek burgerparticipatie als voor het vervolgonderzoek sociaal domein.
Voor de andere onderdelen die in deze burgerpeiling aan de orde komen zullen wij een korte rapportage
opstellen en u die begin 2018 doen toekomen.
Ook is de rekenkamercommissie begonnen aan een onderzoek naar de ‘doorwerking’ van haar onderzoeken
vanaf 2013. Deze ‘nazorgonderzoeken’ richten zich primair op de vraag of de (door de raad overgenomen)
aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn uitgevoerd en wat daar het effect van is. Naar alle
waarschijnlijkheid zal ook deze rapportage in februari 2018 aan de raad worden aangeboden.
De rekenkamercommissie heeft zich onlangs gebogen over de vraag of zij al nieuwe onderzoeksthema’s zou
‘ophalen’ bij de fracties. We hebben besloten, gelet op de aanstaande raadsverkiezingen, om dat pas in april
2018 te doen als de nieuwe gemeenteraad is aangetreden. Bovendien hebben we onze handen meer dan
vol aan de afronding van de genoemde onderzoeken.
Met vriendelijke groet,
namens de rekenkamercommissie,

Frits van Vugt, voorzitter

